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Handläggningstid 6 - 8 veckor  
 
 
ANSÖKAN OM DIREKTBYTE  
 

BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO WEBB/E-POST 
Västra Klevgatan 7 0526 - 494 00 0526 – 153 57 864 – 0591 www.stromstadsbyggen.se 
452 30 STRÖMSTAD    info@stromstadsbyggen.se 

Strömstadsbyggens hyresgäst (den eller de som står för kontraktet )  
Kontraktsinnehavare __________________________________  
Personnr __________________________________  
Kontraktsinnehavare __________________________________  
Personnr __________________________________  
Adress __________________________________  
Lägenhetsnr __________________________________  
Postadress __________________________________  
 
Antal rum __________________  
Lägenhetens storlek i kvm __________________ 
Hyra __________________ 
Inflyttningsdatum __________________  
 
Medflyttande vuxen,  
Namn _________________________________ 
Personnr: __________________  
 
Medflyttande barn, Födelseår  
barn 1 __________________  
barn 2 __________________ 
barn 3  __________________ 
barn 4  __________________ 
 
 
Önskar byta med (namn) __________________________________  
 
Önskar flytta till (adress) __________________________________  
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 
Jag/vi fick kontakt med bytespartnern via:  
o Strömstadstidningen  
o Annons i trapphus etc 
o Annat sätt, ange hur ________________________________  
 
Lämna här redogörelse för orsaken till bytet så att det framgår att  
beaktansvärda skäl föreligger: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Önskat flyttdatum ________________________________________ 
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BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO WEBB/E-POST 
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Jag/vi försäkrar på heder och samvete att de ovan lämnade uppgifterna är med sanningen 
överensstämmande, att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna, samt att 
inga olagliga ekonomiska ersättningar förekommit eller ska förekomma i samband med bytet.  
 
Genom att underteckna ansökan ger jag/vi vårt fulla samtycke och godkännande enligt 
personuppgiftslagen (PUL) till att Strömstadsbyggen har full rätt att ta kreditupplysning 
genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta, eller, i förekommande fall till 
annan hyresvärd, lämna ut, all den information, som man anser sig behöva för att kunna 
bedöma/pröva min ansökan om lägenhetsbyte. Jag/vi medger också att informationen och 
uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Strömstadsbyggens dataregister.  
 
Den tillträdande hyresgästen är också medveten om att det avtal som eventuellt 
upprättas beträffande byteslägenheten kan komma att sägas upp, om det senare skulle visa 
sig att lämnade uppgifter kring bytet är oriktiga.  
 
_____________________________  ________________________________ 
(Datum)    (Datum)  
 
 
 
_____________________________  ________________________________ 
(Namnteckning)    (Namnteckning) 
 
Tel Bostaden:__________________  Tel Bostaden:_____________________ 
 
Tel Arbetet:____________________ Tel Arbetet:_______________________ 
 


